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Robert L. Hillberg       1917–2012
-pl-

osobnosti

Robert Hillberg byl do loňska považován za největšího 
žijícího konstruktéra ručních zbraní v USA. Tato legenda 
nebyla podmíněna jen jeho vysokým věkem, ale zejména 
množstvím čtyř desítek přiznaných patentů a řadou 
konstrukcí vojenských i civilních zbraní, které se dostaly 
do sériové výroby a vždycky se vyznačovaly vysokou mírou 
originality. Je třeba přiznat, že významnější obchodní úspěch 
zaznamenaly jenom některé z nich. Ale který konstruktér 
kromě Johna Browninga na tom byl jinak?

R
obert Hillberg se narodil v Ana-
mose (Iowa) 27. srpna 1917. 
Jako mnoho jiných měl vztah 
ke zbraním odmalička. Jeho 
otec byl nadšený lovec a často 

s sebou brával Boba na lovecké 
výpravy v Minne-

konstruktérské nápady a už jako mladík 
se stal nadšeným sběratelem zbraní, 
především moderních. 

V roce 1937, když mu bylo teprve dva-
cet let, Hillberg zkonstruoval svou první 
kompletní zbraň – samopal na revolve-

rové náboje 357 Magnum. Na základně 
námořního letectva Wold Chamberlain 
Field, kde tehdy sloužil jako záložník 
US Navy, vyrobil jeho funkční vzorek. 
V roce 1938 jej v Hartfordu předvedl 
konstruktérům společnosti Colt. Firma 

se příliš nezajímala o samopal, ale 
projevila zájem o mladého a zřejmě 
nadějného konstruktéra. plácli si hned. 
Hillberg za dva roky v Hartfordu získal 
zkušenosti přímo z hromadné výroby, 
montáže a kontroly zbraní a samozřej-
mě i z konstrukce. Jeho první kompletní 
zbraň, která se dostala do sériové pro-
dukce, byla 7/8 zmenšenina revolveru 
Colt Frontier.

sotě a Jižní Dakotě. Jako první zbraň mu 
koupil samonabíjecí brokovnici – dva-
náctku Browning Auto Five. Robert sice 
absolvoval univerzitu státu Minnesota, 
ale ve zbrojním oboru neměl žádné 
speciální vzdělání. Byl zkrátka samouk. 
Nadšeně studoval všechno, co se týkalo 
zbraní, v domácí dílně realizoval první 

�� Robert 
L. Hillberg

�� Samonabíjecí brokovnice 
s odběrem plynů J. C. Higgins Mo-

del 60. Zbraň zkonstruoval R. Hillberg 
a vyráběla ji firma High Standard. Výhradní pro-
dej zajišťoval americký obchodní řetězec Sears, 
Roebuck & Co., který pro tuto skupinu výrobků 
používal značku J. C. Higgins. 
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